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Les biblioteques de L’H registren
el 2008 un 15,5% més d’usuaris
Augmenten en un 30% els participants a les activitats que s’organitzen per dinamitzar els equipaments
L’ús que van fer
els hospitalencs
dels serveis de
les biblioteques
durant el 2008
té un balanç
de notable

Les vuit biblioteques que integren la xarxa local han tingut durant el 2008 un volum
conjunt d’usuaris de 917.042
persones, xifra que representa
un augment del 15,5% respecte de l’any anterior. El tinent
d’alcalde d’Educació i Cultura,
Mario Sanz, durant la presentació
del balanç de l’ús del servei bibliotecari registrat l’exercici passat, ha
destacat que “les expectatives del
pla de biblioteques que ens vam
plantejar fa 10 anys les hem superat
amb escreix. Mai no hauríem pensat
en arribar a prop d’un milió d’usuaris. La xifra fa vertigen, però és un
orgull perquè significa que darrere
hi ha una bona feina feta”.
Cal ressaltar que, per dia, les
biblioteques han registrat més de
3.200 usuaris i que s’ha arribat a la
xifra de 91.719 carnets de soci, un
14 per cent més que durant l’any
2007.
Pel que fa al fons documental,
ha crescut un 8,74 per cent i ha
superat les 333.000 fitxes. Els documents prestats han augmentat un
9,53 per cent i s’ha arribat als 2.310
préstecs diaris. El servei de préstec
interbibliotecari, que s’ofereix gratuïtament i que permet a qualsevol
soci recollir i retornar un determinat

Nova biblioteca
Mario Sanz ha avançat
que la Xarxa de Bibliote-

Apunts
ques de L’H s’ampliarà a
partir del curs vinent amb
la posada en marxa d’un
nou equipament en construcció a la plaça d’Europa. Aquesta biblioteca,
que tindrà uns 800 m2, prestarà servei a uns 25.000
usuaris potencials i a una
àrea d’influència localitzada entre el barri de Santa
Eulàlia i les noves zones
residencials del Districte
Econòmic. Comptarà amb
un espai multimèdia i compartirà edifici amb altres
serveis, com un centre cívic i una escola bressol.
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El tinent d’alcalde Mario Sanz i la cap del Servei de Biblioteques, Anna Riera
volum de participants de més de
33.500 persones.
En aquest sentit, la cap del Servei Municipal de Biblioteques, Anna
Riera, ha recordat dues cites importants de la programació d’aquest
curs. El 28 de març, quan es lliuraran els premis de novel·la negra
L’H Confidencial coincidint amb els
deu anys i un dia de la Biblioteca
la Bòbila, i el 25 d’abril, quan en
el marc de les Festes de Primavera

document des de qualsevol biblioteca, ha crescut un 33,5 per cent.
Sanz també ha valorat el creixement de la nova Biblioteca Bellvitge
que amb poc més d’un any de funcionament ha acollit 124.400 usuaris i és la segona, després de la Te
cla Sala, en volum de préstecs.
Pel que fa a les activitats que organitzen les biblioteques, durant el
2008 n’hi va haver 957, un 24,6%
més que el 2007 i han tingut un

tindrà lloc una nova trobada d’autors
locals i la presentació de la guia dels
títols literaris que han publicat en
els darrers dos anys.
La Xarxa de Biblioteques de L’H
agrupa els equipaments: Tecla Sala,
Bellvitge, Can Sumarro, Josep Janés,
la Bòbila, la Florida, Santa Eulàlia i
Frederic Mistral. # r . salguero
Més informació
www.l-h.cat/biblioteques

‘La Setmana Tràgica’, un nou llibre
de l’hospitalenca Dolors Marín
La historiadora ha fet coincidir la seva publicació amb el centenari d’aquells fets
plicats per Dolors Marín, doctora en
història contemporània per la Univer
sitat de Barcelona, en el llibre La Setmana Tràgica, que veu la llum coin
cidint amb el centenari dels fets
narrats.
“Ja feia temps que volia fer un
llibre sobre aquesta història i al final,
per la coincidència del centenari, l’e
ditorial La Esfera de los Libros me’l
va proposar. Tot plegat ha estat una
casualitat i estic molt contenta del re
sultat”, detalla Dolors Marín que, tot
seguit, puntualitza: “No és una novel·
la històrica, és una història fidedigna
i divulgativa perquè he volgut fer un

llibre per a molta gent i no sols per a
universitaris i per a quatre erudits”.
La Setmana Tràgica li ha represen
tat a Marín “moltes hores de biblioteca
i d’arxiu, però a mi m’agrada fer aques
ta tasca de formigueta”, diu l’autora.
Aquest no és el primer llibre que ha
escrit ja que ha publicat, entre d’altres, Clandestinos: el maquis contra
el franquismo; La Barcelona rebelde:
guía de una ciudad silenciada i Ministros anarquistas.
■ Antologia de Ferrer i Guàrdia
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La història de la Setmana Tràgica, que l’any 1909 va trasbalsar
Barcelona amb les revoltes po
pulars i la cremada d’esglésies,
és el fil conductor del nou llibre
de la historiadora de L’Hospitalet
Dolors Marín.
A partir d’una vaga general
convocada per impedir l’embar
cament dels reservistes amb
destinació al Marroc, el juliol del
1909, a Barcelona i a d’altres poblacions catalanes esclata una revolta
popular que provoca l’incendi d’esglésies, centres escolars i convents.
Aquests fets, ben detallats, són ex-
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Enquesta
de satisfacció
Els usuaris de les biblioteques de L’H puntuen el
servei amb una nota de 8,
segons la darrera enquesta de satisfacció realitzada
per la Diputació. Els aspectes més valorats són la
neteja, el tracte personal i
les instal·lacions. Segons
els enquestats, allò que
més agrada és el fons bibliogràfic i el principal
motiu pel qual hi van són
temes relacionats amb el
lleure. El 57% dels usuaris té entre 14 i 34 anys;
un 31,3%, entre 35 i 54
anys, i l’11,8% té més de
55 anys.

Dolors Marín amb el nou llibre publicat

Marín ha estat professora de tèc
niques de documentació audiovisual
i també documentalista i comissària
en diverses exposicions. També, col·la
bora en trobades per la recuperació
de la memòria històrica. Ara, mentre
imparteix classes de diverses matèries
en anglès a alumnes d’instituts, ja està
treballant en una antologia de Ferrer i
Guàrdia per a la fundació que porta el
seu nom. # m . solé

